OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
AALST

RAAD D.D. 01.12.2014
OVERZICHTSLIJST
Toevoeging met unanimiteit van volgende punten op basis van spoedeisendheid:
4.2.3.

Aktename van een beslissing van de voorzitter houdende beoordeling van de geldigheid
van de kandidaturen voor het examen van secretaris van het ocmw Aalst. – Beslissing.

4.4.26. Ontslag wegens dringende reden van een schoonmaakster tewerkgesteld met een
arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 60 § 7 – bekrachtiging.
(………………, voltijds, wzc Mijlbeke, met ingang van 01.12.2014).
4.6.14. Aanstelling van een helper-vakman (keuken) met een arbeidsovereenkomst in het kader
van arbeidsduurvermindering ter aanvulling van de titularis ………………….., langdurig
arbeidsongeschikt - beslissing.
(………………………., voltijds, wzc Sint-Job, met ingang van 02.12.2014 voor de duur van
de afwezigheid van de titularis).
4.7.7.

Aanstelling van een schoonmaakster met een arbeidsovereenkomst in het kader van
arbeidsduurvermindering - beslissing.
(. . . . . . . . . . . ., halftijds, wzc Mijlbeke, met ingang van 08.12.2014 tot en met
07.06.2015).

OPENBARE VERGADERING
0.1.

Eedaflegging van de waarnemend secretaris. - Aktename
AKTENAME

0.2.

PROCESSEN-VERBAAL

1°

Zitting van de raad van 04.11.2014.
GOEDGEKEURD

1.

FINANCIEN

1.1.

Goedkeuring factuur ALFC 3265 – BLANCO PROFESSIONAL BENELUX, ten bedrage
van 13.074,78 euro voor de aankoop van wondzorgkarren voor het woonzorgcentrum
Sint - Job. – Beslissing.
GOEDGEKEURD

1.2.

Goedkeuring factuur ALFC 5735 – LOGINS, ten bedrage van respectievelijk 9.982,57
euro voor de uitbreiding van de licenties voor het woonzorgcentrum De Hopperank
en het woonzorgcentrum Sint - Job. – Beslissing.
GOEDGEKEURD

1.3.

Goedkeuring factuur ALFC 5629 – SOLVA, ten bedrage van 10.486,45 euro zijnde een
kostennota voor de vergoeding van kosten en tijd voor dossierbijstand voor de
periode mei – augustus 2014 voor de nieuwbouw WZC De Hopperank. – Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.

COMITES

2.1.

Vastlegging data raad/beleidscomité, vast bureau en comité sociale zaken voor het
dienstjaar 2015. – Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.2.

Buitengewone Algemene Vergadering SOLVA maandag 15.12.2014 te 19u.
- Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.3.

Aanvraag van VZW Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen tot samenwerking in het
kader van tewerkstelling in artikel 60§7. - Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.4.

Minimale levering aardgas via de budgetmeter. – Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.5.

Samenwerking OCMW en stad Aalst in functie van toekennen huurwaarborg.
– Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.6.

Sociale woonwijk Sint-Elisabeth te Aalst. Vervangen van de keukens. Bestek
2013/017. Openbare aanbesteding met Europese bekendmaking. Goedkeuring
vorderingsstaat 6. - Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.7.

Nieuwbouwproject De Hopperank. Omgevingsaanleg. Bestek 2013/028 bis. Open
aanbesteding. Goedkeuring vorderingsstaat 1. - Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.8.

Plaatsen van een luifel aan de inkom van serviceflats Kareeloven. Bestek 2012/001.
Proces-verbaal van definitieve oplevering. Volledige vrijgave van de nog
openstaande waarborg. Goedkeuring. - Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.9.

Nieuwbouwproject De Hopperank. Aankoop los meubilair. Bestek 2013/027.
Proces-verbaal van voorlopige oplevering. Vrijgave gedeeltelijke waarborg (perceel 1
– elektrisch hooglaagbed). Goedkeuring. - Beslissing.
GOEDGEKEURD

2.10. Nieuwbouwproject De Hopperank. Aankoop los meubilair. Bestek 2013/027.
Proces-verbaal van voorlopige oplevering. Vrijgave gedeeltelijke waarborg (perceel 3
– projectmeubilair). Goedkeuring. - Beslissing.
GOEDGEKEURD
3.

MEDEDELINGEN

3.1.

Kerst in de stad. – Aktename.
AKTENAME

3.3.

Vraag raadslid Paul Nijs. – Aktename.
AKTENAME

3.4.

Vraag raadslid Paul Nijs. – Aktename.
AKTENAME

BESLOTEN VERGADERING
3.
3.2.

MEDEDELINGEN
Resultaten vonnissen rechtszaken tegen OCMW. - Aktename.
VERDAAGD

OPENBARE VERGADERING
4. P E R S O N E E L
4.0.1.

Vacantverklaring van de functie van administratief deskundige gunningen dienst
algemene administratie en coördinatie - voltijds, in contractueel tijdelijk verband voor
een periode van twee jaar, selectieprocedure van aanwerving overeenkomstig art. 28
rechtspositieregeling – vastlegging aanwervingsvoorwaarden en selectieprogramma,
samenstelling van de selectiecommissie – aanleg van een wervingsreserve van twee
jaar
Verdaagd

4.0.2.

Principiële goedkeuring van een nieuw organogram
Goedgekeurd

4.0.3.

VIA 4 (addendum)
Goedgekeurd

4.0.4.

Regularisatie contingentgesco’s KB 474
Akte genomen

4.0.5.

Goedkeuring reglement van de werking van de directieraad
Verdaagd

4.0.6.

Externe opvolging examenprocedure administratief medewerker afdeling personeel en
organisatie van het OCMW Aalst: principe, vaststelling van door een extern
selectiebureau georganiseerde procedureonderdelen, aanduiding van extern
selectiebureau in het kader van samenwerking met Jobpunt Vlaanderen
Goedgekeurd

4.0.7.

Vacant verklaring van de functie van administratief medewerker voor de afdeling
Personeel en Organisatie van het OCMW Aalst – voltijds – in statutair en contractueel
verband en beslissing tot:
- Opstart van een selectieprocedure van aanwerving en bevordering
- Vastlegging van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
- Vastlegging van het selectieprogramma en de criteria
- Aanleg van een wervings- en bevorderingsreserve van 2 jaar, verlengbaar
- Vastlegging van de selectiecommissie
- Wijze van kandidatuurstelling
- Planning en bekendmakingskanalen
Goedgekeurd

